
Proč někteří lidé stále hledají chyby a nedostatky druhých 

Americký kardinál Fulton Sheen upozorňuje, že
právě tím, že člověk vytěsní a vyloučí svou osobní vinu,
má potřebu přenášet své skutečné, byť nepřiznané, viny
na druhé. Čím víc popírá svůj vlastní hřích, tím víc chyb
nachází na druhých. Takový člověk pak shání drby, loví
senzace, pomlouvá a vše kritizuje.

Navíc lze také hříchu uvyknout, že už si ho člověk
neuvědomuje a vědomí jeho vážnosti klesá. Sem mířil
Ježíš svou okřídlenou větou: "Kdo jsi bez viny, první
hoď kamenem" (Jan 8, 7).

Každý člověk nějak pociťuje následky svého hříchu
a pokud jej nezpracuje, hledá pak úlevu v únikových
božstvech a únikových návycích jako jsou alkohol nebo
drogy. Obviňuje vše kolem sebe: manželku / manžela,
práci, přátele, poměry. Nepřiznává si svůj hřích.

Ježíš neodsoudil Magdalénu potýkající se se svou
sexualitou ani kajícího zloděje, který nedovedl odolat
pokušení cizího majetku, tedy určitou lidskou špatnost.
Hněvali ho a napadal tzv. slušné, se sebou spokojené lidi,
potěšené, že našli někoho horšího, než jsou sami.

Nestačí ovšem jen hřích analyzovat (toho by byla
také dobře schopná psychologie nebo psychiatrie), aby se

jen probudilo vědomí viny, ale je třeba hřích léčit.
Viditelným projevem pozitivního přístupu ke světu a lidem je tichost. Tichý je pravým opakem

toho, co Ježíš připomíná jako příklad chování, které je v rozporu s blahoslavenstvím.  Ježíšovým
záměrem není nějaké naše jednotlivé gesto, nýbrž bytí, máme se skutečně stát tichými.  Tichost je
semenem království Božího zasetým do tohoto času, a proto tiší obdrží toto království jako dědictví,
protože jsou blahoslavení. 

Ježíš nikde nedefinuje tichost, protože on sám je jejím nejlepším vzorem: “Vezměte  na sebe mé
jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek” (Mt
11,29). Tichost je viditelná navenek, je to znamení milosti Boží. Tichost je také jedním z plodů
Ducha svatého (srov. Gal 5,23). 

převzato www.vira.cz

Bohoslužby v měsíci září 2015

So 5. 9. 2015 18:00 Matka Boží
Ne 6. 9. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00 Matka Boží 
10:30 Matka Boží

So 12. 8. 2015 18:00 Matka Boží
Ne 13. 8. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Telč - Štěpnice

So 19. 8. 2015 18:00 Matka Boží
Ne 20. 8. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00    sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 26. 8. 2015 18:00 Matka Boží
Ne 27. 8. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

“Střídání” kaplanů

S pravidelností dochází každý rok ke střídání kaplanů v naší farnosti. Ne jinak tomu je i letos.
Otec biskup Vojtěch Cikrle pověřil službou ve farnosti Osová Bítýška otce P. Karla Adamce . Novým
kaplanem byl jmenován novokněz Mgr P. Lubomír Řihák.
       Otci P. Karlovi Adamcovi děkujeme za jeho službu v naší farnosti a v modlitbách prosíme o
mnoho Božích milostí v jeho působení v nové farnosti. 

      Novému panu kaplanovi přejeme, aby se mu v naší
farnosti líbilo a nyní se nám blíže představí.

Lubomír Řihák, se narodil 3. ledna 1969 a 12. ledna
byl pokřtěn jako Lubomír Cyril Řihák v kostele sv. Josefa
v Dubňanech. V dětství byl vášnivým rybářem a později
muzikantem. V Dubňanech navštěvoval základní i střední
školu a jako horník s maturitou pak fáral před nástupem na
základní vojenskou službu v lignitových dolech.  Po
návratu z vojny vyzkoušel rozmanitá zaměstnání např. ve
stavebnictví, obchodě, ale stále to nebylo ono. V tomto
někdy i bouřlivém hledání se setkal ve španělské Valencii
s františkánským knězem Simónem Zuskou, který tam
musel emigrovat před komunisty. Ten mu pomohl nasmě-
rovat hledání správným směrem - k hledání Krista dárce
pokoje a svobody. Po tomto osudovém setkání vyměnil
hledání v budhismu za pátrání  po kořenech křesťanské
víry a doplňoval si věroučné znalosti na katechetickém
kurzu v Brně. Ve svatém roce 2000 přijal z rukou otce
biskupa Vojtěcha svátost biřmování jako sv. František
z Assisi. Pak už mu bylo radostí sloužit asi 5 let jako
sanitář v nemocnici u sv. Anny v Brně a dalších 5 let jako
katecheta a sociální pracovník v klášteře cisterciáků
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v Oseku v severních Čechách. Jak je vidět Pán ho podivuhodně vedl, až se konečně odhodlal podat
přihlášku do kněžského semináře. A nepřijali ho.

Když však neměl stále v této věci pokoj, zkusil za dva roky opět zaklepat na dveře kněžského
semináře. A přijali ho. A byl šťastný jak blecha. Latina mu sice moc nešla, ale nakonec absolvoval
Teologickou fakultu i šestiletou seminární formaci v Olomouci. V roce 2014 byl vysvěcen k jáhenské
službě ve farnosti sv. Mikuláše a sv. Kříže ve Znojmě. 

Kněžské svěcení přijal 27. 6. 2015 z rukou otce biskupa Vojtěcha v katedrále sv. Petra a Pavla
v Brně spolu s ustanovením pro službu kaplana pro Telč a okolí. 

Všem čtenářům žehná a modlitbu prosí o. Lubomír Řihák

Naši svatí farníci - sv. František Borgiáš

V kostele Matky Boží na Starém městě se na levé straně v lodi kostela nachází postranní oltář s
vyobrazením sv. Františka Borgia z konce 17. století, kdy se o kostel starali telčští jezuité. Na obraze
je sv. František vyobrazen klečící v řádové sutaně, v levé ruce drží obraz Panny Marie Sněžné, u
nohou má položen arcibiskupský klobouk a císařskou korunu a zhlíží vzhůru na monstranci. Toto
jsou i atributy tohoto světce na jiných vyobrazeních. Bohužel, tento obraz pro své stáří je velmi
tmavý, proto není tak výrazný, aby upoutal naší pozornost, ale stojí za to si tento obraz prohlédnout.

Svatý František Borgia (Francesco Borgia, někdy česky František Borgiáš, vlastním jménem
Francisco de Borja y Aragon. Narodil se 28.10. 1510 na hradu v Gandíi v provincii Valencie ve
Španělsku. Byl synem vévody a Jany z Aragonie a vnukem krále Ferdinanda. Od dětství se cvičil v
šermu a jízdě na koni. V 10ti letech mu zemřela matka a byl pak v péči strýce. Krátce před 18 rokem
vstoupil do dvorní služby u Karla V. a jeho manželky Izabely. Zde se zamiloval do dvorní dámy
Eleonory de Castro a v létě r. 1529 se s ní oženil. Během šťastně prožitých 10ti let měli spolu osm
dětí. 

Královna Izabela nečekaně zemřela 1.5. 1539 v 35ti letech a její smrt se Františka citelně dotkla.
Zejména když 17. května po zádušní mši před uložením do hrobky byla otevřena rakev kvůli identifi-
kaci. Byl otřesen tím, co se po dvou týdnech stalo s její krásnou tváří a uvědomil si malichernost
lidské cti a pomíjivost světské krásy. Ten den považoval za významný den svého obrácení, protože se
rozhodl prožít zbytek svého života s Bohem v modlitbě a pokání. 

Již v dalším měsíci (26.6.) ho císař Karel V. jmenoval místodržitelem (či místokrálem) v
Katalánsku se sídlem v Barceloně. František v této funkci vládl spravedlivě, ale pozemské štěstí mu
stále ukazovalo svou pomíjivou tvář. Dne 8.1. 1543 zemřel jeho otec, což znamenalo, že František se
stává také 4. vévodou Gandie. Bylo nutné, aby převzal správu nemovitostí a vyskytly se další staros-
ti. Manželka mu zemřela 27.3. 1546, kdy nejmladšímu synovi bylo pouhých osm let. 

František se nejdříve musel vypořádat s povinnostmi vůči rodině, ale stále směřoval k tomu, co
si předsevzal, žít jako jezuita. Na univerzitě v Gandii studoval teologii, srdcem žil v duchovních
hodnotách jako řeholník a navenek jako vévoda Gandie. Dne 20.8. 1550 dosáhl doktorátu z teologie a
o 10 dnů později putoval do Říma. Důvodem nebyl jen probíhající svatý rok, ale i touha po setkání se
zakladatelem řádu Ignácem , s nímž chtěl řešit veřejný vstup do Tovaryšstva Ježíšova. 

Začátkem února 1551 se vrátil do Španělska, pak měsíc pobyl v poustevně v Onate u Loyoly a
další měsíc vyřídil u císaře souhlas k předání titulů a panství nejstaršímu synovi Karlovi. Oholil si
vlasy a vousy, oblékl oděv duchovního a 23.5.1551 přijal kněžské svěcení. Primici slavil 1.8. v orato-
riu na rodném zámku Ignáce z Loyoly. 

V červnu 1554 byl František ustanoven generálním komisařem Portugalska a Španělska. Zaklá-
dal nové řeholní domy a školy. Dne 2.1. 1565 byl zvolen generálním vikářem a 2.7. téhož roku třetím
řádovým generálem. Ten den nazýval "dnem mého kříže." Velkou pozornost věnoval výchově

noviců. Zaměřil se zvláště na jejich formaci i další studium u svatého Ondřeje na Quirinálu v Římě.
Tam také finančně pomohl Ignáci z Loyoly založit "Roman Collegium", pozdější papežskou Univer-
zitu Gregoriana. Dále zakládal nové vysoké školy ve Francii, zlepšil misijní práci ve východní Indii a
na Dálném východě. Jezuitské misionáře poslal také do Střední a Jižní Ameriky. V letech 1566 až
1572 přispěl ke vzniku dalších řádových komunit. Nejprve na Floridě, kde však získal jen bolestné
zkušenosti, proto zřizování nových komunit směroval do Mexika a Peru. Působnost jezuitů rozšířil i v
Polsku. 

Staral se, aby byl v komunitách zachováván duch Tovaryšstva Ježíšova a stanovil doby pro
modlitbu tak, aby byly přiměřené a přizpůsobené jednotlivým provinciím. Detailně se zabýval
dřívějšími konstitucemi, zrevidoval a doplnil řádová pravidla. 

Ve svém životě často rozjímal o lásce, pro kterou byl Kristus poset ranami. Připomínal si
rozdíly mezi trpícím Ježíšem a svým životem, v němž je mnohého ušetřen a stále vroucněji miloval
kříž. Vnímal, že nestačí porozumět Ježíši bez odpovědi láskou. Neustále v něm byla touha přebývat v
Bohu. Proto mu nebylo zatěžko snažit se o to, aby posvětil všechnu každodenní činnost. Jednak
modlitbou a pak předložením Pánu v Eucharistii. To vše vedlo k tomu, že zušlechťoval své vlastní já
a jeho jednání s druhými jim bylo příjemné. V tom bychom se neměli zapomínat od něj učit. 

V roce 1571, z poslušnosti a z rozhodnutí papeže Pia V., doprovázel kardinála Michaela Bonelli
na jeho cestě po evropských panovnických dvorech. Účelem cesty bylo sjednocení sil pro boj proti
Turkům. Františkův zdravotní stav se v té době rychle zhoršoval. V zimě přišlo oznámení o vážném
stavu papeže a kardinál chtěl v doprovodu Františka dorazit do Říma dříve, než Pius V. skoná. Vydali
se tedy přes Alpy bez ohledu na Františkovo onemocnění. Ten musel v Turínu kvůli nemoci udělat
přestávku a na další cestě se dozvěděl, že papež 1.5. 1572 skonal. František se do Říma dostal až na
začátku září, zcela vysílen byl nucen ulehnout a již se nezotavil. Mezi posledním vyslovil požehnání
svým dětem a vnoučatům. Před půlnocí 30.9. skonal v pokoji, z něhož před 16ti lety odešel na
věčnost jeho vzor a předchůdce sv. Ignác. 

Jeho ostatky byly přeneseny v roce 1617 do jezuitského kostela v Madridu, kde se je r. 1931
snažili revolucionáři zničit. Zuhelnatěné zbytky byly přeneseny do řádového kostela v Calle Serrano. 

František byl blahořečený 23.10. nebo 11. r. 1624 od papeže Urbana VIII. a kanonizován 12.4.
1671 papežem Klementem X.

převzato

Zpráva z jednoty Orla

Sobota pro Orlovnu
Orel Telč získal dotaci z Kraje Vysočina na zpevnění a odvodnění plochy před stodolou, osvět-

lení zadního vchodu a vybudování bezbariérového vstupu. Prosíme všechny dobrovolníky, který leží
na srdci stav Orlovny a chtěli by přiložit ruku k dobrému dílu, přijďte nám pomoct v sobotu 12. září
kdykoli po 8 hodině ranní. Každá ruka je vítána a na žádnou pomoc jistě nebude v nebi zapomenuta.
O oběd a pitný režim bude postaráno. 

Raptorcup již v 5. ročníku
Sportovci - profesionálové i amatéři. Fanouškové i fanynky. Přijďte na florbal! Orel jednota

Telč společně s TJ Sokol Telč pořádá v Telči pátý ročník florbalového turnaje - Raptorcup. Hraje se v
sobotu 5. září v sportovní hale za Sokolovnou od rána až do večera. Semifinálové zápasy budou

3 4



začínat od 16 hodin. Podrobnosti a časový rozpis zápasů najdete na http://www.raptorcup.cz.
Vstupné zdarma, občerstvení zajištěno.

Florbal v novém školním roce
Začíná nový školní rok a s ním spousta zájmových kroužků. Pro holky i kluky, kteří chtějí

provozovat moderní aktivní sport, který plně rozvíjí motoriku celého těla a podporuje fyzickou
zdatnost, nabízíme trénink florbalu. Orel Telč bude zajišťovat trénink nejmladších elévů (děti od 5ti
do 10 let), ostatní věkové kategorie zajišťují trenéři pod DDM Telč. V případě dotazů kontaktujte
trenéra Zdeňka Kováře (kowy@centrum.cz, 603 494 660). Dětem v nejmladší věkové kategorii
vybavení do začátku zapůjčíme. Přesný časový rozpis bude uveden v příštím vydání Farního
věstníku.

Cross Roštýnské stráně
Na sobotu 3. října Orel Telč zve běžce všech věkových kategorií a běžeckých dovedností na

Roštýnské stráně. Přespolní běh, jehož vrcholem bude závod mužů na 5 km, bude letos nově zařazen
do Orelské běžecké ligy, lze tedy očekávat hojnou účast běžců z celé Moravy. Pokud se necítíte na
závody, vezměte s sebou celou rodinu a zúčastněte se rodinného běhu, kde vyhrává každý. Pro
všechny účastníky registrace od 8:30 do 9:30 přímo u bufetu u rybníka Roštějn. Teplý čaj na zahřátí
je samozřejmostí.

Telčský pěvecký sbor Santini a Orel jednota Telč Vás
srdečně zvou na benefiční koncert

Santini zpívá pro Orlovnu 

V neděli 4. října 2015 v 17.00 hodin v prostorách bývalého
kina

Vstupné dobrovolné
Výtěžek z koncertu bude věnován na opravy orlovny –

bývalého kina
Koncert bude s přestávkou, malým pohoštěním a možností

prohlídky .
Dobrovolní dárci mohou přispět na č. účtu: 2900491887/2010

V Orlovně se budou mimo jiné dělat čtyři velká okna a chtěli bychom uspíšit jejich realizaci.
Prosím, pomozte nám Orlovnu posunout dopředu a ožít.

Dárcům předem děkujeme
 Za sbor s přáním všeho dobrého Jana Křížková

Tichá srdce - 2 díl

Druhý díl úspěšné knihy Tichá srdce – kláštery a jejich lidé (2013). Po zmapování historie a
současnosti šesti řeholních řádů v Čechách a na Moravě přichází pokračování zaměřené na působení
dalších osmi řádů: maltézských rytířů, templářů, augustiniánů, karmelitánů, křižovníků s červenou
hvězdou, milosrdných bratrů, jezuitů a anglických panen. Prostřednictvím textů i působivých fotogra-
fií autoři odhalují skrytý život téměř čtyřiceti zaniklých i živoucích klášterů. Nejsilněji zaznívají

otevřená svědectví patnácti řeholníků a řeholnic o duchovní rovině naší současnosti, o naději a lásce,
které jí dávají nadčasovou hodnotu.

První díl jsme představili společně s Telčskými listy v květnovém vydání FV.  Publikace je
v nabídce Knihovny Univerzitního centra Telč, kam jste všichni srdečně zváni. Knihovna je
přístupná široké čtenářské veřejnosti a má shodnou otevírací dobu jako městská knihovna. 

       /z/

Poděkování
Chtěla bych celé naší farní rodině poděkovat za velkou podporu v mé nemoci. K narozeninám

jsem od našeho Pána dostala dárek. I když je pro mě těžké pochopit, proč mi Ten, kdo mě má rád, dal
zrovna toto, snažím se přijmout, že je to to nejlepší, co mě mohlo potkat. Velké množství lidí za
mnou chodí a obětuje svůj volný čas, který se dá určitě využít zajímavěji, poslouchání mých problé-
mů. Děkuji vám všem. Dětem za podporu ve formě kytiček a obrázků, dospělým i za pomoc s
domácími pracemi. A hlavně za všechny vaše modlitby a úmysly při mších svatých a všech obětech.
Poznala jsem, jak umíme držet pohromadě celá církev, jako jedna rodina. Pro mě je to zázrak, že
nejsem doma nikdy sama. Takže díky vám všem.  

Ne, že by některá povzbuzení byla pro mě nedůležitá, ale to bych tu popsala několik stran, a tak
se chci podělit aspoň o některé.

• “Jak zvládáš nést kříž nejistoty a strachu? Je to asi pořádná fuška. Tak ráda bych ti
pomohla nést ho jako Šimon, ale sotva pletu nohama s tím svým. Můžu však dát svou
přítomnost a stát s ostatními u jeho paty, jako sv. Jan. Nikdy na to nejsi sama. Máš těch
Janů víc, to už je síla. Burcuješ lidi se modlit. Kéž bych to uměla líp. Děkuju aspoň za to, že
tě znám. Mám tě ráda.”  

• “Milá Lído, moc Tě zdravím.
Právě jsem se vrátila z pěší
poutě, kterou jsme šli se
sestrama z Dačic do Třebo-
ně. Taky na tebe jsme tam
moc pamatovaly.”

• “Milá tetičko Liduško, máme
tě rádi!  Myslíme na tebe v
modlitbách. Drž se.”

• “Ahoj Lidu. Z cyklopouti
jsem ti nestihla napsat, tak
aspoň teď. Na začátku jsem

měla velké obavy, že mám jet z žen sama, ale vědomí, že vše, co mi bude obtížné nebo se
zdát náročné, mám za koho obětovat, mi dodávala odvahy, že do toho musím jít a v žádném
případě toho nelituji. Šlapala jsi všude se mnou.”  

• “Lído, myslím na tebe, lidsky i v modlitbě!”
• “Milá Liduško, mysleli jsme na tebe při mši sv. a na adoraci. Zítra dáme růženec, ať tě P.

Maria, Uzdravení nemocných, vezme do své péče! A budeme prosit dál…”
• “Díky za zprávy z Brna. Naše zprávy nemusí být příznivé, ale Ježíšův plán s námi je velko-

lepý. Fandím ti, abys byla na vše a ve všem s Ním. Budu na tebe myslet na ranní mši sv.”
• “Lído, myslím na tebe, jak ti musí být. Vím, že jsi silná a že to nějak zase dáš. Ono ti nic

jiného nezbývá. Tak ti držím palce. Jsem za tebe Pánu vděčný, za to, jaká jsi a za to, že jsi, i
když je to s tebou někdy pěknej kříž. Ale to asi s každým z nás. Drž se.”
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• “Být šťastný s Kristem, to je moc fajn. Být šťastný s Kristem na kříži, to už je fuška a chce
to silnou víru! Vyprošuji ti, Lído, tuto silnou víru a moc na tebe myslím. Drž se!”  

• “Lído, věř, že Tě Ježíš v Tvé nemoci nějakým způsobem uzdraví, ať už je to fyzicky nebo na
duchu. Dnes jsem slavil mši svatou za všechny, kteří prosí a potřebují naše modlitby.”

Děkuji všem svým andělům, i těm, kdo o své pomoci nijak nemluví. 
Lída j.

Z farní knihovny

Noc plná hvězd – Honor Ayresová, Jan Godreyová
Knížka s vánočním příběhem pro malé čtenáře, vhodná už od 3 let s

krásnými celostránkovými ilustracemi. Při čtení rytmického textu si děti mohou procvičit počítání.
Jedna, dvě, tři, čtyři, … deset oveček šlo jedné hvězdné noci přes kopec nedaleko Betléma. Tam
uviděly anděla, který přinesl radostnou zprávu o dítěti v jeslích, o dítěti jménem Ježíš.

Pastorace svátostí – Aleš Opatrný
Svátosti jsou velmi podstatným projevem života církve. Jsou rovněž zakusitelným projevem

lásky Ježíše Krista. Druhý vatikánský koncil i teologie zdůrazňuje jejich význam pro život z víry,
proto je třeba nahlížet tyto velké skutečnosti z různých stran. K tomu má dopomoci tato knížka,
opírající se zejména o texty koncilu a Katechismu katolické církve.

Duchovní inteligence – Brian Draper
Určitě jsme slyšeli, že existuje inteligence praktická, technická, sociální i emoční, ale termín

“duchovní inteligence” nás může překvapit. Autorovi jde o to, abychom vzali na vědomí svou
nezřídka zakrnělou duchovní dimenzi. Snaží se nás vyburcovat z polospánku pouhého “fungování” a
pozvat na cestu proměny. On sám sice vychází z křesťanské perspektivy, ale záměrně ji zde neapli-
kuje do důsledků, jde mu o mnohem primitivnější úroveň: burcuje čtenáře, aby začal hledat “širší
rámec” svého života, aby se otevřel hledání životní moudrosti.
“Náš příběh má mnohem větší potenciál, než si uvědomujeme. Jde v něm o mnohem více než o
nesmysly, které hromadíme, o tisícovky na výplatní pásce a všechny ty věci, na kterých obvykle
stavíme své jistoty. Dobrý příběh si nemůžete koupit ani ho ozdobit falešnou parádou. Udržujte svůj
příběh u světla života, a nepůjde v něm pak jen o vnější věci, které nás tak často svádí.
Nemusíte si vybírat svůj duchovní životní styl z pomyslného katalogu. Nejlepší věci v životě bývají
ve skutečnosti skandálně zadarmo. Zároveň však s sebou nesou velké náklady: celoživotní závazek,
oddanost, nadšení, obětavost a nesobeckou, sebedarující lásku.

Z matriky

V měsíci červenci a srpnu přijali svátost křtu:
Jakub Jan Korbel
Kristýna Marešová
Martin Kolář
Vojtěch Tichý
Eliška Dušková
Daniel Dušek

V měsíci červenci a srpnu přijali svátost manželství:
 Mgr. Jiří Lepič  a Mgr. Jitka Nováková
Jakub Aldorf a Eva Foučková
Pavel Švejda a Dagmar Zídková
Thomas Browne a Helena Bartušková

V měsíci červenci a srpnu nás předešli na věčnost:
Miroslav Pavlů
Věra Lacinová
Anna Štěpničková

_______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 20. 9. 2015
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč -  www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@o2active.cz
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